
Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2018  
 
Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2018 na svém 
jednání č. 3 dne 13.5.2019 usnesením č. II/3/2019, vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením a schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2018, a to bez výhrad 
dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků v této podobě: 
 

1. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném 
členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu pro hodnocení plnění 
rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M sestavené k 31.12.2018 

2. rozvaha (bilance) sestavená k 31.12.2018 
3. výkaz zisku a ztráty za období sestavený k 31.12.2018 
4. příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 
5. pohledávky, závazky, majetek – schvaluje se inventarizace městyse - příloha 
6. veškeré poskytnuté příspěvky byly vyčerpány v souladu s rozhodnutím zastupitelstva 

městyse Kounice o poskytnutí 
7. schvaluje se finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí 

poskytnutých územně samostatným celkům - příloha 
8. schvaluje se zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kounice – příloha 
9. schvaluje se zpráva o projednání výsledku hospodaření – příloha 
 

Elektronická podoba závěrečného účtu na rok 2018 je zveřejněna na 
www.kounice.cz/samospráva/rozpočet , do listinné podoby včetně všech příloh  
je možné nahlédnout v kanceláři ÚM Kounice. 
 
 

Skutečné příjmy za rok 2018   30 885 685,49 Kč 
Skutečné výdaje za rok 2018   32 215 252,13 Kč 
 
 
 Schválený 

rozpočet 
Rozpočet 

po změnách 
Výsledek 

od počátku roku 
Třída 1 – Daňové příjmy 21 633 900 22 635 736,78 22 635 736,78 
Třída 2 – Nedaňové příjmy 3 343 944 3 059 269,11 3 059 269,11 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 661 000 645 140 645 140 
Třída 4 – Přijaté transfery 1 858 321,60 4 545 539,60 4 545 539,60 
Příjmy celkem 27 497 165,60 30 885 685,49 30 885 685,49 
Třída 5 – Běžné výdaje 14 135 927,60 15 085 671,68 15 085 671,68 
Třída 6 – Kapitálové výdaje 13 361 238 17 129 580,45 17 129 580,45 
Výdaje celkem 27 497 165,60 32 215 252,13 32 215 252,13 
Třída 8 - Financování   1 329 566,64 

 
Poznámka ke třídě 4 – Přijaté transfery: Uvedená částka Kč 4 545 539,60 Kč obsahuje 
položku  4134 – převody z rozpočtových účtů (převod z dotačního účtu u ČNB na běžný účet 
na KB), a to částku Kč 1 967 500 Kč. 
 
Základní běžný účet stav k 31.12.2017       5 064 185,08 
Základní běžný účet stav k 31.12.2018       3 692 058,84    
Dotační účet u ČNB stav k 31.12.2017                 707,12                
Dotační účet u ČNB stav k 31.12.2018            43 266,72        
 
 
 



PŘÍJMY 
 
Třída 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY 
 
V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je Finanční úřad pro Středočeský kraj, výnosy 
ze všech sdílených daní náleží obci dle zákona o rozpočtovém určení daní. Výnos je převáděn 
podle zákonného rozpočtového určení. Do dalších daňových příjmů patří výnosy z místních 
poplatků (např. svoz odpadu) a správní poplatky (např. ověřování, matriční doklady, 
CzechPOINT). 
 
 Daně z příjmů fyz. a práv. osob, z DPH a nemov. věcí      21 647 510,95 Kč         
1340 Poplatek za provoz systému kom. odpadů       787 565 Kč 
1341 Poplatek ze psů            31 900 Kč 
1381 Daň z hazardních her                       120 923,58 Kč 
1382 Zrušený odvod z loterií             73,55 Kč 
1361 Správní poplatky            47 740 Kč 
 
Třída 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 
 
Obsahem nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, výnosy 
z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. 
 
1012 Příjmy z pronájmu pozemků            499 302 Kč 
3612 Příjmy z pronájmu nemovitostí (č.p. 124 – soc. byty)        541 535 Kč 
3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor            30 088 Kč 
4357 Příjmy z pronájmu nemovitostí (DPS)          419 686 Kč 
 
Třída 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 
 
Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků – v roce 2018 zbytkové 
pozemky u rodinných domů. 
 
3639 Příjmy z prodeje pozemků                        80 140 Kč 
 
Třída 4 – PŘIJATÉ DOTACE 
 
Přijaté dotace v roce 2018 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou 
zobrazeny v tabulce. Dotace přijaté v roce 2018 jsme vyčerpali.  
 
Přehled přijatých dotací v roce 2018 
            
4111 neinvestiční transfer ze všeob. pokladny na volby                        45 818 Kč 
4112 neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na státní správu                       516 900 Kč 
4116  ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu                   473 321,60 Kč 
4121 neinvestiční transfer od obcí na provoz šk. jídelny a družiny           175 000 Kč 
4222 investiční transfer – komunikace Ke Skále           1 367 000 Kč 
6330 Převody z rozpočtových účtů                        1 967 500 Kč 
 (z dotačního účtu ČNB na běžný účet vedený u KB) 
CELKEM 4 545 539,60 Kč        
           
  
 
 
 



Třída 8 – FINANCOVÁNÍ 
 

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku bylo přijato 6 rozpočtových 
opatření, která upravovala příjmy nezahrnuté do rozpočtu; a to:  

- dotaci na mzdy veřejně prospěšných pracovníků 
- dotaci na státní správu 
- nedoplatky – vyúčtování spotřeby elektrické energie 
- nedoplatky – vyúčtování záloh sociální byty, Dům s pečovatelskou službou 
- finanční vypořádání dotací 
- převody mezi rozpočtovými účty 
- pojistné plnění od České pojišťovny – poškozené veřejné osvětlení před OÚ 
 

a výdaje nezahrnuté do rozpočtu; a to:  
 - přeplatky – vyúčtování záloh sociální byty, Dům s pečovatelskou službou 
 - převody mezi rozpočtovými účty 
 - feromónový lapač do lesa, oplocenka 
 - oprava chodníku na Plácku u špitálu  

- oprava varhan v kostele sv. Jakuba 
 

 
VÝDAJE 
 
SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 

 
2212 rekonstrukce komunikací Pod Lesem a Ke Skále   8 225 448,04 Kč 
 
2219 rekonstrukce chodníků         489 153,98 Kč 
  

2292 provoz veřejné autobusové dopravy – příspěvek poskytnutý na pokrytí plánované 
ztráty z provozu systému autobusové dopravy          246 060 Kč 

          
SKUPINA 3 SLUŽBY OBYVATELSTVU  
 
Poskytnuté neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím zřízených obcí + přístavby 
MŠ a ZŠ 
 
3113 Základní škola – neinvestiční činnost ZŠ       1 500 000 Kč 
 Neinvest. příspěvek – školní asistent           252 144 Kč
    
3111 Mateřská škola – neinvestiční činnost MŠ            500 000 Kč 
 Neinvest. příspěvek – školní asistent      146 177,60 Kč 
 
 
Činnosti knihovnické 
3314 Knihy, drobný materiál, IT služby             23 209 Kč 
      

 
Sportovní hala 
3412 Náklady – služby, plyn, vybavení              294 223 Kč 
 
 
 
 
 
 



Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům - 2018 
 
3514 Odběr krve (ČSČK)                 28 487 Kč 
- dotace byla vyplacena v hotovosti, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci, dotace 

byly použity v souladu s účelem dotace 

 
Ostatní tělovýchovná činnost 
3419 Memoriál Petra Šimka (sportovní akce)              20 000 Kč 
- dotace byla vyplacena v hotovosti, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci, dotace 

byly použity v souladu s účelem dotace 

 

3419 TJ Sokol Kounice                        75 000 Kč 
- dotace byla vyplacena převodem na účet, pořadatelé dodali vyúčtování k poskytnuté dotaci, 

dotace byly použity v souladu s účelem dotace 

  
Zájmová činnost - příspěvky  
  

MEZERA z.s. - příspěvek na činnost               20 000 Kč 
 Tenisový klub Kounice – příspěvek na letní tenisový turnaj mužů  5 000 Kč 
 JK Sisi – příspěvek na nákup jezdeckých potřeb             15 000 Kč 
 Oddíl nohejbalu – příspěvek na vybavení              10 000 Kč 
 Myslivecké sdružení Kounice – pořízení sporáku do myslivny  5 000 Kč 
  
- dotace byly vyplaceny převodem na účet i v hotovosti, pořadatelé dodali vyúčtování 

k poskytnutým dotaci, dotace byly použity v souladu s účelem dotace 

 
Veřejné osvětlení 
3631 Nové stožáry na VO – ulice Ke Skále, Pod Lesem             669 595 Kč    
 Elektrická energie                 206 780 Kč 
 Opravy         47 929 Kč 
  
Sběr a svoz nebezpečných odpadů   
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                 30 182 Kč 
 
Sběr a svoz komunálních odpadů 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů             1 063 837 Kč 
 
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 
3723 Sběr a svoz velkoobjemových odpadů               133 114 Kč 
 
Zneškodňování ostatních odpadů 
3726 Sběr a svoz bioodpadů                 141 565 Kč    
  
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 
3745 Obsahem tohoto oddílu jsou náklady na pohonné hmoty, údržba sekaček a 

křovinořezů, školení a drobný dlouhodobý majetek – v roce 2018 mj. křovinořez FS 
410, motorová pila MS 441, elektrický hoblík, plastové kontejnery1100 l – modrý a 
žlutý               576 132,65 Kč
                             

 
SKUPINA 4 OSOBNÍ ASISTENČNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 
4351 Příspěvek obecně prospěšným společnostem              199 950 Kč  
 Jedná se příspěvek Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 
 



SKUPINA 5 POŽÁRNÍ OCHRANA 
 
5512 Sbor dobrovolných hasičů             118 192,74 Kč 
 
Obsahem této skupiny jsou ochranné pomůcky, pracovní oděvy, pohonné hmoty, školení, 
nákup DDHM – v roce 2018: nabíječka baterií Ever Active NC – 1600, setrvačník Škoda 
1230 čtyř děrový 
 
5512 6123 Hasičské auto CAS TATRA                         7 532 000 Kč 
 
SKUPINA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 
6112 zastupitelstva obcí – odměny členů zastupitelstva, cestovné a účastnické poplatky  
 na konferencích              1 147 948 Kč 
 
6115 komunální volby                             26 817 Kč 
 
6118 volba prezidenta ČR                  19 001 Kč 
         
6171 činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří platy zaměstnanců 

v pracovním poměru, položky nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného 
majetku, náklady na elektrickou energii, plyn, vodné stočné, cestovné, poštovné, 
telefony, poštovné, platby daní a poplatků, nákup softwaru, školení, pojištění   

                4 001 694,40 Kč 
 
6310 příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky           31 067,40 Kč 
 
6320 pojištění majetku městyse                     65 868 Kč 
 
6330 převody vlastním rozpočtovým účtům              1 967 500 Kč 
 
6399 ostatní finanční operace        120 740 Kč 
 
6409 ostatní neinvestiční transfer – příspěvek Mikroregionu Polabí     25 340 Kč 
 
 
Přílohy: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 
  Sestava Fin 2-12M městyse Kounice sestavená k 31.12.2018 

  Rozvaha – bilance sestavená k 31.12.2018 (účetní závěrka) Městyse Kounice 

  Rozvaha – bilance k 31.12.2018 Základní školy Kounice 

  Rozvaha – bilance k 31.12.2018 Mateřské školy Kounice 

  Výkaz zisku a ztráty městyse Kounice sestavený k 31.12.2018 

  Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. městyse Kounice sest. k 31.12.2018 

  Finanční vypořádání dotací městyse Kounice sestavený k 31.12.2018 

 
 
 
 
…………………………………… 
Miroslava Sochorová 
starostka městyse Kounice 
 
vyvěšeno: 14.05.2019 
 
sejmuto:    ……..2019 



 
 

Doložka o vyvěšení na elektronické úřední desce: 
 
 
Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2018 byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne 
14.05.2019, sejmut dne ……….2019. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
Miroslava Sochorová 
starostka městyse Kounice 
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